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عقد الجتماع )33( للأمانة يف املركز الوطني للوثائق 

واملحفوظات بالريا�س

للعم������ل اخلليج������ي املش������ترك، ال 
سيما في مجال الوثائق والبحوث 

والدراسات.
وجرى في االجتماع مناقشة 
ع����دة م���وض���وع���ات، ه���ي عرض 
لألمان��ة  واإلداري  املالي  التقرير 
النهائية  َدة  املسَوّ وكذلك  العامة، 
ل� »اخلطة االستراتيجية الشاملة 
ل��ألم��ان��ة«، واالط���اع على م��ا مت 
إجن�����ازه م���ن ق��ب��ل م��رك��ز عيسى 

وعب������ر معالي������ه عن ش�����������كره 
خلادم احلرمني الش������ريفني امللك 
س������لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وس������مو ولي عهده األمني صاحب 
الس������مو امللكي األمي������ر محمد بن 
س������لمان - حفظهم������ا الله - على 
املوافقة الكرمية على اس������تضافة 
املركز الوطني للوثائق واحملفوظات 
لهذا االجتماع، مشيًرا إلى الدعم 
غير احملدود من القيادة الرشيدة 

البحرين  مم��ل��ك��ة  ف���ي  ال��ث��ق��اف��ي 
ح����ول إق���ام���ة ن����دوة ع��ل��م��ي��ة عن 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن خ��ال��د آل 
جرى  كما  الله-،  -رحمه  خليفة 
استعراض الدراسة التي أعدتها 
والبحوث  للوثائق  الشارقة  هيئة 
القاسمي  سلطان  الدكتور  ودارة 

تاريخية  »م���وس���وع���ة  مل����ش����روع 
التعاون  مجلس  ل���دول  م��ص��ورة 
اخلليجي«، باإلضافة إلى إطاع 
األعضاء على التصور املقدم من 
والبحوث  للدراسات  زاي��د  مركز 
عن  توثيقي  كتاب  إص���دار  ح��ول 

تاريخ اخلليج العربي املعاصر.

ُعقدت يف الرياض يوم األحد 6 ربيع األول 1441هـ )3 نوفمبر 
2019م( أعمال االجتماع الثالث والثالثني لألمانة العامة ملراكز 
الوثائق والدراسات يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
باململكة  واحملفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  استضافه  الذي 
لألمانة  العام  األمني  معالي  برئاسة  وذلك  السعودية،  العربية 
السماري  عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  املركز  على  العام  واملشرف 

ورؤساء مراكز الوثائق والدراسات يف دول اخلليج العربي.

أخــــبار
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سعادة نائب األمني العام األستاذ 
التقرير  امل���ري  إب��راه��ي��م  ب��ن  علي 
العامة،  لألمان�ة  واإلداري  املالي 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��ص��دي��ق على 
محضر االجتماع الثالث والثاثني 
ال����ذي ع��ق��د ف��ي امل��رك��ز الوطني 

للوثائق واحملفوظات بالرياض.
وسيجري في االجتماع عرض 
وم��واف��ق��ة األع���ض���اء ع��ل��ى تنفيذ 
الشاملة لألمانة(،  )اإلستراتيجية 
عن  امل��ق��دم  التصور  واس��ت��ع��راض 
)خليجيانا(  وم����ب����ادرة  م���ش���روع 
امل��ن��ص��ة ال��رق��م��ي��ة امل��وح��دة لدول 
اخلليج العربية، وما جرى إجنازه 
تاريخية  )م��وس��وع��ة  م��ش��روع  م��ن 
التعاون  م��ج��ل��س  ل����دول  م���ص���ورة 
عن  دراس��ة  ومناقشة  اخلليجي(، 
مصطلحات  ت��وح��ي��د  )م����ش����روع 

ال��وث��ائ��ق واألرش���ي���ف ف���ي ال���دول 
حول  أجُن��ز  ما  وكذلك  العربية(، 
تاريخ  ع��ن  توثيقي  كتاب  إص���دار 
والنظر  املعاصر،  العربي  اخلليج 
الكتب  دار  إع���ادة ض��م  ف��ي طلب 
والوثائق بجمهورية العراق لألمانة 
االجتماع  سيشهد  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة، 
عدد  في  األم��ان��ة  تدشني حساب 

من وسائل التواصل االجتماعي.
التالي  اليوم  في  وسيقام  ه��ذا 
عن  ن��دوة  االجتماع-  هامش  -على 
)س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ب���ن خالد 
الرئيس  ال��ل��ه-(،  -رحمه  خليفة  آل 
عرًضا  تتضمن  ل��ألم��ان��ة،  ال��ف��خ��ري 
التي  والعملية  العلمية  إلجن���ازات���ه 
الثقافي  املستوى  رف��ع  في  ساهمت 
واألدب��ي في مملكة البحرين خاصة 
ومنطقة اخلليج العربي بشكل عام، 

عيسى  م����رك����ز  ي��س��ت��ض��ي��ف 
يوم  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة  ال��ث��ق��اف��ي 
األولى  جمادى   22 املقبل  األح��د 
2021م(  ديسمبر   26( 1443ه���� 
والثاثني  ال�����راب�����ع  االج����ت����م����اع 
الوثائق  مل��راك��ز  ال��ع��ام��ة  ل��ألم��ان��ة 
مجلس  دول  ف���ي  وال�����دراس�����ات 
العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
وذلك برئاسة معالي األمني العام 
عبدالله  بن  فهد  الدكتور  لألمانة 
السماري، مبشاركة رؤساء مراكز 
والبحوث في  والدراسات  الوثائق 

دول اخلليج العربي.
كلمة  احل���ف���ل  وس��ي��ت��ض��م��ن 
بن  خالد  ال��دك��ت��ور  الشيخ  ملعالي 
التنفيذي  املدير  آل خليفة  خليفة 
وكلمة  ال��ث��ق��اف��ي،  ع��ي��س��ى  مل��رك��ز 
ملعالي األمني العام، كما سيعرض 

في  الكبيرة  مساهمته  إل��ى  إض��اف��ة 
مسيرة التنمية واالزدهار في وطنه.

األمانة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
والدراسات  الوثائق  ملراكز  العامة 
لدول  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول  ف���ي 
اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة ت��ش��ك��ل��ت عام 
عليها  وأط��ل��ق  1976م   / 1396ه���� 
في البداية )األمانة العامة للمراكز 
والهيئات العلمية املهتمة بدراسات 
العربية(  واجلزيرة  العربي  اخلليج 
مركًزا   14 عضويتها  ف��ي  وت��ض��م 
معنية  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  ف��ي 
بالدراسات التاريخية واإلصدارات 
اخلليج  منطقة  دول  ف��ي  العلمية 

العربية واجلزيرة العربية.
امل����ل����ك  دارة  وحت�����ت�����ض�����ن 
األمانة  س��ك��رت��اري��ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العامة التي تقوم بأعمال التنسيق 

بني األعضاء.

مركز عي�سى الثقايف ي�ست�سيف الجتماع )34( 

ملراكز الوثائق والدرا�سات اخلليجية

أخــــبار
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البحرين،  بدولة  الثقافي  عيسى 
ستقام ندوة فكرية بعنوان: )الشيخ 
والتاريخ(،  خ��ال��د  ب���ن  ع��ب��دال��ل��ه 
الرئيس الفخري لألمانة، تتضمن 
عرًضا إلجنازاته العلمية والعملية 

املستوى  رف��ع  ف��ي  ساهمت  التي 
ف���ي مملكة  واألدب�������ي  ال��ث��ق��اف��ي 
اخلليج  ومنطقة  خاصة  البحرين 
إلى  إض��اف��ة  ع��ام،  بشكل  العربي 
مسيرة  ف��ي  ال��ك��ب��ي��رة  مساهمته 

الرابع  االج��ت��م��اع  مب��ن��اس��ب��ة 
ملراكز  العامة  لألمانة  والثاثني 
ال��وث��ائ��ق وال����دراس����ات ف���ي دول 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س 
مركز  في  سيعقد  الذي  العربية، 

ف��ي وطنه،  ال��ت��ن��م��ي��ة واالزده������ار 
وذلك في يوم االثنني 23 جمادى 
ديسمبر   27( 1443ه������  األول����ى 

2021م(.
وس������تتمحور الن������دوة ح������ول 

ندوة فكرية عن 

ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة

أخــــبار
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العام ملركز الوثائق والدراس������ات 
التع������اون لدول  ب������دول مجل������س 
اخللي������ج العربي������ة، أم������ني ع������ام 
دارة املل������ك عبدالعزي������ز باململكة 
العربية الس������عودية، وكلمة ملعالي 
الدكتور الش������يخ خالد بن خليفة 

آل خليف������ة نائ������ب رئيس مجلس 
األمن������اء املدير التنفي������ذي ملركز 
عيسى الثقافي مبملكة البحرين، 
فيما س������يكون املتحدث الرئيسي 
للندوة الش������يخ راشد بن عيسى 
آل خليف������ة مدير مرك������ز الوثائق 
التاريخية مبملكة البحرين، فيما 
س������يتحدث ف������ي الن������دوة كل من 
األس������تاذ الدكتور س������عيد محمد 
الهاشمي أستاذ التاريخ احلديث 
واملعاص������ر بجامع������ة الس������لطان 
قابوس بسلطنة عمان، واألستاذ 
الدكت������ور طال خال������د الطريفي 
أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر 
بجامعة اإلمام محمد بن س������عود 
العربي������ة  باململك������ة  اإلس������امية 
الس������عودية، والدكت������ور منص������ور 
محم������د س������رحان مدي������ر املكتبة 
الوطنية مبركز عيس������ى الثقافي 
في مملكة البحرين، واألس������تاذة 
فاطمة مس������عود املنصوري مدير 
مركز زايد للدراس������ات والبحوث 
)نادي ت������راث اإلم������ارات( بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

عبدالل������ه ب������ن خال������د ال خليفة 
رحمه الله في التوثيق التاريخي 

والثقافي.
كلم������ة  الن������دوة  وتتضم������ن 
افتتاحي������ة ملعال������ي الدكتور فهد 
ب������ن عبدالل������ه الس������ماري األمني 

-رحمه  س������موه  ومس������يرة  حياة 
الله-، ودوره في تنمية العاقات 
اخلليجية  والثقافية  التاريخي������ة 
وإجنازاته على املس������توى العربي 
والعاملي، باإلضافة إلى دراس������ة 
ف������ي فكر ومنهج س������مو الش������يخ 

أخــــبار
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قيام دولة اإلمارات وازدهارها في 
»ذاكرة الوطن«

للعام  ال��وط��ن��ي  األرش���ي���ف  ي���ش���ارك 
ال��ع��اش��ر ع��ل��ى ال��ت��وال��ي مب��ن��ص��ة »ذاك����رة 
وبها  زاي��د،  الشيخ  مهرجان  في  الوطن« 
يثري فعاليات املهرجان بالبعد التاريخي 
ل��دول��ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، إذ 
دولة  ق��ي��ام  تفاصيل  امل��ن��ص��ة  تستعرض 
اإلم���ارات وازده��اره��ا على ي��دي املغفور 
بإذن الله- الباني واملؤسس الشيخ  له – 
زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه اآلباء 

والتي  خطاهم  على  س��ارت  التي  الرشيدة  القيادة  وب��رؤى  املؤسسني، 
أثرت الدولة باملنجزات احلضارية التي أبهرت العالم.

وتأتي مقتنيات منصة »ذاكرة الوطن« متوافقة مع ذكرى اخلمسني، 
حيث حتتفي دولة اإلمارات مبا حققته من تقدم وتطور في زمن قياسي، 
وتعقد العزم على مواصلة املسيرة برؤى قادتها وجهود أبنائها باملواكبة 

مع ما يشهده العالم من حداثة جعلت منه قرية كونية صغيرة.

ال�ستعداد للن�سخة الثانية من موؤمتر 

الرتجمة الدويل

أعلن األرشيف الوطني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة عن بدء 
النسخة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  اس���ت���ع���دادات���ه 
الثانية من املؤمتر الدولي للترجمة 
املقبل  مايو  امل��دة من 12-10  في 
“الترجمة  ش��ع��ار:  حت��ت   ،2022
وح��ف��ظ ذاك����رة ال���وط���ن... صورة 
واآلداب  الثقافات  ف��ي  اإلم���ارات 
والذي  العاملي”،  الفكري  والتراث 

يهدف إلى مّد جسور التواصل مع الثقافات واحلضارات األخرى في مختلف 
أنحاء العالم؛ لكي تَْعبَر عليها اإلجنازات واملعارف البشرية العاملية، فتعزز حوار 

احلضارات، وتقرب املسافة بني ثقافات الشعوب ومعارفها.
ويتطلع األرشيف أن يكون املؤمتر أكثر متيزاً، وأن يضفي الدور 
الذي يؤديه األرشيف الوطني في توثيق تاريخ دولة اإلمارات وتراثها 
على النسخة الثانية من املؤمتر صبغة تاريخية، فيجعل من محاورها 
مرآة تعكس الصورة التي ترسخت لدى اآلخر عن املجتمع اإلماراتي، 
وتكرست في عيون الرحالة، وفي الثقافات واآلداب الغربية وغيرها.

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

شارك األرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة في النسخة األربعني 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، حيث احتفت منصته في املعرض 
بإطاق أحدث اإلصدارات، وضمت العدد اجلديد من مجلة )ليوا( العلمية 
احملكمة التي تستعرض موضوعات تُعنى بتاريخ وتراث وآثار دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومنطقة اخلليج وشبه اجلزيرة العربية. 
األرشيف  نظم  للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض  أي��ام  م��دار  وعلى 
الوطني الكثير من الفعاليات في إطار البرامج التعليمية؛ مثل: اجلوالت 
احملاضرات  من  ع��دداً  وق��دم  التعليمية،  القرائية  وال��ورش  االفتراضية، 
وجهود  األف��ام،  ودبلجة  الشاشة  ترجمة  إشكاليات  مثل:  أيضاً  املهمة 
اإللكترونية،  واألرشفة  الشفاهي،  التاريخ  توثيق  في  الوطني  األرشيف 
ومكتبة  املتحدة،  العربية  اإلم���ارات  تاريخ  في  العلمي  البحث  ومصادر 

اإلمارات في األرشيف الوطني- بوابة الباحثني إلى املعرفة... وغيرها.

تختّص  والتي  احملكمة  العلمية  )ل��ي��وا(  مجلة  من  والعشرين  اخلامس  العدد  الوطني  األرش��ي��ف  أص��در 
موضوعاتها بتاريخ وتراث وآثار دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج وشبه اجلزيرة العربية.

 وفي البحوث العلمية التي نشرتها املجلة في عددها الصادر حديثاً عن األرشيف الوطني باللغتني العربية 
واإلجنليزية، تسلط الضوء على عدد من املوضوعات التاريخية، أهمها: اجلزيرة العربية من منظور املغاربة في 
القرن الهجري احلادي عشر، والقوى العسكرية العمانية في القرنني السابع عشر والتاسع عشر املياديني، 

واملدارس السعيدية كظاهرة ثقافية تربوية حضارية، وجتارة األسلحة في اخلليج، وغيرها.
ويذكر أن مجلة )ليوا( تُطبع ورقياً، وتُنشر أيضاً على املوقع اإللكتروني لألرشيف الوطني، وتتلقى البحوث 

 liwa@na.ae :العلمية في مجال تخصصها باللغتني العربية واإلجنليزية، على البريد اإللكتروني

األرشيف الوطني في "الشارقة الدولي للكتاب 2021" 

الأر�سيف الوطني ي�سدر عدداً جديداً من جملة )ليوا(
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واملعرفة  التعليم  ودائرة  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  اختتم 
أقيم  الذي  املبدعني  للطلبة  أبوظبي  ملتقى  للفنون  أبوظبي  ومؤسسة 
الفائزين في مسابقة  والطلبة  املسؤولني  بحضور عدد من  افتراضياً 
للرسومات  عرض  تقدمي  جرى  حيث  الطابية،  للمواهب  أبوظبي 
حول  مفصًا  شرحاً  الفائزون  الطاب  وقدم  الطلبة،  بها  فاز  التي 
لوحاتهم الفنية، واملواد التي مت استخدامها، كما شاركوا في احلوار مع 
املنظمني، وعبروا عن امتنانهم باملشاركة في هذا امللتقى، يضاف لذلك 
تعرفوا  زايد،  الشيخ  معرض  في  افتراضية  جولة  في  الطلبة  انتقال 
فيها على املتحف وما يعرض به من صور نادرة، تبني مراحل مهمة من 
حياة الشيخ زايد، ومقتنياته -رحمه الله-، فيما تلقى الطلبة في نهاية 

امللتقى شهادات شكر وإصدارات من املركز جلميع الفائزين.

نظ������م مركز زايد للدراس������ات والبحوث ضم������ن البرنامج الصيفي 
الذي تنظمه كلية اإلمارات للتطوير التربوي ورشة تراثية عن »مفهوم 
الس������نع« قدمه������ا الباحث  في مركز زايد األس������تاذ مس������لم العامري، 
تطرق احملاض������ر في بداية احملاضرة الى مفهوم الس������نع، الذي يعد 
مفردة إماراتية مرتبطة بالدرجة األولى بالتربية وُحسن اخللق، وهو 
الع������ادات والتقاليد املتعارف عليها، ومن ث������م حتدث عن جزل آداب 
املجالس التي تعد جزءاً مهما من الس������نع والذرابة، وما تتضمنه من 
س������نع استقبال الضيف وآداب السام وتقدمي الضيافة وصب القهوة 
واحت������رام الكبير، كم������ا وضح عن اجلهود الكبي������رة التي يبذلها نادي 

تراث اإلمارات في احلفاظ على السنع وتعليمه لألجيال.

للتطوير  اإلمارات  كلية  تنظمه  الذي  الصيفي  البرنامج  ضمن 
افتراضية  بجولة  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  شارك  التربوي، 
في معرض الشيخ زايد، قدمها السيد خليفة احمليربي رئيس قسم 
ومقتنيات  ومحتويات  قاعات  على  الطلبة  خالها  تعرف  املعرض، 

املعرض، وشارك من اجلانب اآلخر السيدة نورة النقبي.

مركز زايد للدراسات والبحوث

اختتام ملتقى اأبوظبي 

للطلبة املبدعني

ورشة تراثية عن مفهوم "السنع"

جولة افتراضية في معرض الشيخ زايد 

لعام  الثقافي  موسمه  والبحوث ضمن  للدراسات  زايد  مركز  نظم 
2021 ندوة عبر االتصال املرئي بعنوان: »التراث في السينما اإلماراتية 
من احمللية الى العاملية«، شارك فيها كل من االستاذ مسعود أمر الله 
واإلعامي  الكاتب  الظاهري  ناصر  واألستاذ  والسينمائي،  الشاعر 
واالستاذة جنوم  واملخرج،  املنتج  اليبهوني  منصور  واالستاذ  واملخرج، 
الغامن األديبة والشاعرة واملخرجة السينمائية، وأدار احلوار الدكتور 
محمد الفاحت باحث رئيسي في مركز زايد للدراسات والبحوث وذلك 

يوم االثنني املوافق 2021/1/18.

ندوة عن التراث في السينما اإلماراتية 

من المحلية الى العالمية
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القاسمي  س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  دارة  دش��ن��ت 
مشروع )قطعة الشهر( الذي يهدف إلى تسليط 
الضوء بشكل شهري على إحدى القطع املميزة 
من مجموعة مقتنيات سموه التي متثل إجنازات 
استثنائية في مختلف املجاالت العلمية و الثقافية، 
حيث اختارت الدارة قطعة الشهر لتكون )جائزة 
جائزة  ع��ن  املنبثقة  الثقافية(  ال��ع��ام  شخصية 
والتي  الرابعة،  دورتها  في  للكتاب  زايد  الشيخ 

ُمنحت لسموه في عام 2010م  تقديراً جلهود 
النهضوية  العلمية والثقافية  سموه في احلركة 
عقود  ثاثة  من  أكثر  مدى  على  انتهجها  التي 
بإمارة  والثقافية  العلمية  املؤسسات  إقامة  في 
الشارقة، ودعم النشاطات ذاتها بدولة اإلمارات 
باإلضافة  العالم،  دول  وسائر  املتحدة  العربية 
النتهاجه سياسة ثقافية واعية في شتى احلقول 

العلمية واملعرفية.

مركز حمدان بن محمد إلحياء التراثدارة الدكتور سلطان القاسمي

تدشين مشروع قطعة الشهر 

الدكتور  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  استقبل 
املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  ب��ن  سلطان 
األع��ل��ى ل��احت��اد ح��اك��م ال��ش��ارق��ة  ص��ب��اح يوم 
اخلميس 2021/11/11م الدكتورة كارال هايدن 

رئيسة مكتبة الكونغرس األمريكية.
وتناول اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور 
سلطان القاسمي عدًدا من املوضوعات الثقافية 
املشتركة بني مؤسسات الشارقة الثقافية ومكتبة 

الكونغرس األمريكية.

وبحث اجلانبان سبل تعزيز التعاون املشترك 
مب���ا ي��دع��م احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���رائ���دة إلم���ارة 
الشارقة، وتعزيز التواصل مع مختلف املؤسسات 
الثقافية في شتى أنحاء العالم، واستعراض جتربة 
الشارقة الثقافية الرائدة املمتدة ألكثر من أربعني 
مكتبات  من  الشارقة  حتويه  ما  ومناقشة  عاماً، 
والتي  اإلم���ارة،  ومناطق  م��دن  كافة  ف��ي  متنوعة 
مصدراً  لتشكل  والعناوين  الكتب  مايني  تضم 

ثقافياً ومرجعاً علمياً للقراء والباحثني.

سلطان القاسمي يستقبل رئيسة مكتبة الكونغرس األمريكية

الدكتور  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  استقبل 
املجلس  عضو  ال��ق��اس��م��ي،  محمد  ب��ن  سلطان 
األع��ل��ى ح��اك��م ال��ش��ارق��ة، ص��ب��اح ي��وم اخلميس 
املوافق 2021/9/16م، في دارة الدكتور سلطان 
بن  أح��م��د  ب��ن  سلطان  الشيخ  سمو  القاسمي 
رئيس  الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي،  سلطان 
أعضاء  وال���س���ادة  ل��إع��ام،  ال��ش��ارق��ة  مجلس 

مجلس الشارقة لإعام.
وتن������اول اللق������اء اخلط������ط اإلس������تراتيجية 
للمجلس، واملش������روعات املستقبلية، واخلدمات 
التابعة  اإلعامي������ة التي تقدمه������ا املؤسس������ات 
للمجلس، باإلضافة إلى خطط اس������تمرار تطور 
االتص������ال احلكوم������ي في الدوائر واملؤسس������ات 
احلكومية، والبرامج اإلعامية املقدمة للمجتمع، 
واخلدمات التحفيزية للشركات واملستثمرين في 

قطاع اإلعام.

اجتماع مع رئيس مجلس الشارقة لإلعالم



9وثائق اخلليج - العدد السادس عشر - جمادى األولى 1443 هـ ديسمبر 2021 

مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

مركز  مع  بالتعاون  اإلم���ارات  بريد  أص��در 
حمدان بن محمد إلحياء التراث مجموعة من 
طائري  ص��ور  حتمل  التي  التذكارية  الطوابع 
»احلبارى« و«الكروان«، وذلك في مبادرة نوعية 
تهدف إل��ى دع��م امل��ب��ادرات ف��ي احل��ف��اظ على 
الوطني  ال��ت��راث  في  وأهميتها  البيئية  احلياة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ج���اء ذل���ك خ���ال م��راس��م اإلص����دار التي 
كل  بحضور  دب��ي،  في  املركز  مقر  في  أقيمت 
الرئيس  األش���رم  محمد  عبدالله  س��ع��ادة  م��ن 
وسعادة  اإلم����ارات،  ب��ري��د  ملجموعة  التنفيذي 
التنفيذي  الرئيس  دمل��وك،  بن  حمدان  عبدالله 
التراث، وعدد  ملركز حمدان بن محمد إلحياء 

كبير من املسؤولني من كا الطرفني.

نظمت القنصلية العامة لدولة اإلمارات في مدينة ملبورن األسترالية، 
افتراضية  ن��دوة  ال��ت��راث،  إلحياء  محمد  بن  حمدان  مركز  مع  بالتعاون 
واألجيال«،  الزمن  الثقافي عبر  والتراث  املوروث  بعنوان: »احلفاظ على 
على  احملافظة  مجال  في  الرائدة  اإلماراتية  بالتجربة  التعريف  بهدف 

التراث وإبرازه وتناقله بني األجيال املتعاقبة بكل فخر واعتزاز.
شارك في الندوة سعادة الدكتورة نرميان املا القنصل العام لدولة 

اإلمارات في ملبورن، وسعادة عبدالله حمدان بن دملوك الرئيس التنفيذي ملركز حمدان بن محمد 
إلحياء التراث، ومعالي بروس أتكينسون عضو برملان والية فكتوريا ورئيس املجلس التشريعي 

السابق وعدد من األكادمييني واخلبراء.
امل��وروث الشعبي  املركز في احلفاظ على  الندوة استعراض جهود ومبادرات  وجرى خال 
اإلماراتي، ورفع معدل الوعي جتاه اإلرث اإلماراتي األصيل ليس على الصعيد احمللي واإلقليمي 

فحسب، وإمنا على الصعيد العاملي كذلك.

بريد  متجر  على  ل��ل��ش��راء  ال��ط��واب��ع  وس��ت��ت��واف��ر 
 ،)emiratespostshop.ae( اإللكتروني  اإلمارات 
أو في مكاتب سعادة املتعاملني التابعة لبريد اإلمارات 

في الدولة.

طوابع تذكارية لطائري "احلبارى" و"الكروان"

ندوة عن الحفاظ على الموروث والتراث 
الثقافي عبر الزمن واألجيال

إعالن الفائزين في 
جائزة "المتوصف" 

التراثية الثقافية

حتت رعاية وإشراف مركز حمدان 
وبتنظيم  ال��ت��راث،  إلح��ي��اء  محمد  ب��ن 
مدرسة القيم للتعليم األساسي احللقة 
في  البرشاء  مبنطقة  )بنات(،  الثانية 
األربعاء  ي���وم  ف��ي  اإلع����ان  دب����ي، مت 
أسماء  عن   ،2021 يونيو   16 امل��واف��ق 
الفائزين في الدورة السابعة من جائزة 
وذلك  الثقافية،  التراثية  »املتوصف« 
خال احلفل الذي أقيم عبر االتصال 

املرئي.
ه���ذا وجت���د اجل��ائ��زة ت���زاي���ًدا في 
ملا حتمله  سنوًيا،  عليها  الطلبة  إقبال 
شفاهي  م��وروث  من  الشعبية  األمثال 
والقيم  اآلداب  م��ن  ك��ب��ي��رة  ث���روة  ف��ي��ه 
وثقافة  السمحة  والتقاليد  وال��ع��ادات 
السنع  لتعلم  ال��ط��اب  م���دارك  ت��وس��ع 
هوية  تؤصل  التي  املعرفة  م��ن  وك��ن��وز 

الفرد.

للصقارين  الشارقة  ن��ادي  لبطولة  اخلامسة  النسخة  مؤخًرا  انطلقت 
الشريك  من  الفني  والدعم  بالتنسيق  تنظيمها  يتم  التي   ،»2021 »التلواح 
التراث، في إطار  اإلستراتيجي مركز حمدان بن محمد بن راشد إلحياء 
حرص املركز على نشر وتعزيز املوروث الشعبي وهذا النوع من الرياضات 

التراثية على أقصى نطاق في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
املشاركني  أع��داد  تزايد  مع  قياسية  مشاركة  احلالية  النسخة  وتشهد 
بشكل مضاعف منذ تدشني احلدث للمرة األولى قبل خمس سنوات، وتقام 
املنافسات ملدة 4 أيام في منطقة مليحة بالشارقة، بإقامة أشواط للفئتني 
املفتوحة للمتسابقني من دبي وأبوظبي والدوليني، واحمللية للمتسابقني من 
البطولة معرض خاص تضمن  أقيم على هامش  كما  الشمالية،  اإلم��ارات 
وطائرات  التتبع  وأجهزة  الصيد  أدوات  تعرض  التي  املنصات  من  العديد 

الدرون املتخصصة في تدريب الصقور على الصيد.

انطالق بطولة الشارقة للصقارين "التلواح"
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هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف

نظمت هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف محاضرة بعنوان »حتديات توثيق 
العمات« قدمها الباحث واملستشار التاريخي الدكتور معتز محمد عثمان، 
حيث بدأ احملاضرة باستعراض املراحل التطويرية للنقود املعدنية والورقية 
العملة في  بها  التي مرت  التاريخية  الفترات  أهم  ذاكرة  تخلد  التي  النادرة 

اإلمارات، والتي متتد لقرون سابقة من تاريخ العملة االحتادية احلالية.
كما سلط الضوء على املوارد الثقافية الغنية واملتوفرة في دولة اإلمارات 
ومراكز  وجمعيات  ودوائر  ومؤسسات  هيئات  كوجود  املتحدة،  العربية 
التوثيق واألرشفة، وفي ختام احملاضرة تطرق  ثقافة  إحياء  متخصصة في 
إلى أصول وقواعد النقد البناء في مهام التوثيق واألرشفة، موضحاً أن النقد 
العلمي يبني العقول ويدربها على الفكر املنطقي املبني على احلجة والدليل.

الوثائق  إدارة  نظام  اعتماد  مذكرة  الشارقة  مدينة  بلدية  وقعت 
لتطبيقه  واألرشيف،  للوثائق  الشارقة  هيئة  مع  بالتعاون  اخلصوصية، 
ومدد  التصنيف  بناًء على خطط  البلدية،  وإدارات  كافة قطاعات  على 
االستبقاء التي مت حتديدها وفقاً حلاجات العمل، واستناًدا إلى اخلدمات 

واملعامات التي تنفذها البلدية.
حفظ  في  واألرشيف  للوثائق  الشارقة  هيئة  جهود  ذلك ضمن  يأتي 
واملعايير  الطرق  أفضل  وفق  لإمارة،  والتاريخي  احلكومي  األرشيف 
واألنظمة احلديثة، ومواصلة األعمال لتطبيق النظام في مختلف اجلهات 
احلكومية في اإلمارة، لدوره اإليجابي في تطوير العمل، وتنظيم آلياته، 
بجهد  عملت  التي  الوطنية  الكوادر  بجهود  مشيداً  استدامته،  وضمان 
اعتماد  في  املتمثل  اإلجناز  هذا  لتحقيق  املاضية  املدة  خال  متواصل 

نظام إدارة الوثائق اخلصوصية للبلدية.

محاضرة عن "تحدّيات توثيق 
العمالت"

بلدية الشارقة تعتمد نظام إدارة 
الوثائق الخصوصية

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف نظام إدارة الوثائق اخلصوصية 
لدائرة الثقافة في الشارقة، والذي سيتم مبوجبه تطبيق النظام في كافة 
إدارات الدائرة، وفًقا خلطط التصنيف ومدد االستبقاء التي مت حتديدها 

وفقاً حلاجات عملها، وباالستناد إلى طبيعة الوثائق املتداولة فيها.
ويأتي هذا التوقيع متاشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، 
واملتابعة املستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي 
العهد نائب حاكم الشارقة، جلمع وصون الوثائق احلكومية، والتحول إلى 

نظام احلفظ الرقمي.

اعتماد نظام إدارة الوثائق لـ 
"ثقافية الشارقة"

هيئة  من  وفد  مع  الشارقة  في  األسرة  لشؤون  األعلى  املجلس  بحث 
نظام  آلية  وشرح  احلكومية،  الشراكة  تعزيز  واألرشيف  للوثائق  الشارقة 
إدارة الوثائق واألرشيف، وآلية العمل املتبعة في مجال التوثيق واألرشفة، 
لدى  وذلك  اإللكترونية،  األرشفة  الطرفني في مجال  بني  التعاون  وأوجه 
استقبال سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن املا أمني عام املجلس وفًدا 
من الهيئة، برئاسة سعادة األستاذ صاح سالم احملمود مدير عام الهيئة.

املتبعة  العمل  وآلية  النظام،  مشروع  إعداد  مراحل  مناقشة  وجرى 
في مجال التوثيق واألرشفة، والتعاون في مجال األرشفة اإللكترونية، 
واالستفادة من اخلبرات والكفاءات املتوافرة لدى الهيئة، كما استعرض 
الوثائق  إدارة  نظام  مثل  الهيئة،  تقدمها  التي  اخلدمات  االجتماع 
وتصنيفها، وحتديد مسارها لسهولة الوصول إليها، باإلضافة خلدمة 
أمانة الوثائق، وهي خدمة مقدمة للمؤسسات احلكومية، بتوفير أماكن 
للكيمياء، واملسخرين  للوثائق، بدعم من مختبر لألحياء ومختبر آخر 

حلفظ الوثائق من البكتيريا والفطريات التي تهدد سامة الوثائق.

شؤون األسرة يبحث التعاون مع 
الشارقة للوثائق واألرشيف
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أقامت مكتبة األطفال مبركز عيسى الثقافي ورشة تدريبية عبر 
رسومات  )حتليل  عنوان  حتت  األمور  ألولياء  املرئي  االتصال 
 120 نحو  بحضور  السعيد،  فضة  األستاذة  قدمتها  األطفال(، 

مشارك عبر املنصة اإللكترونية اخلاصة باملركز.
وشملت الورشة حتليل رسومات األطفال، وحتليل مخيلة الطفل 
البحريني على وجه اخلصوص من البعد النفسي وملختلف الفئات 
العمرية، حيث مت التطرق إلى معاني التحليل، واخلربشة، وكيفية 
الشعور بوجود مشكلة في رسم الطفل، واحلاالت النفسية التي 
العامة  األلوان  وكذلك  الرسم،  طريق  عن  عنها  ويعبر  بها  مير 

ودالالتها النفسية على الطفل.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها مكتبة الطفل 
باملركز، وذلك من خال تقدمي ورش وأنشطة تفاعلية تتناسب 

مع مختلف الفئات العمرية التي تستهدفها.

اس������تضاف مركز عيس������ى الثقافي على مدى يومني متتاليني 
أعمال ندوة )النظام العاملي في ظل جائحة كورونا(، التي نظمتها 
األمان������ة العامة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية عبر تقنية 
االتصال املرئي، مبشاركة واسعة من مسؤولني ومفكرين وخبراء 

على مستوى الوطن العربي.
وتناول������ت الندوة التي عقدت على م������دى يومني أربعة محاور 
للنظر ف������ي تأثير اجلائحة على أس������س النظ������ام العاملي املقبل، 
ومح������ددات الدول������ة اجلديدة، إل������ى جانب مح������ددات القوة في 
اجلغرافيا السياسية العاملية اجلديدة، فضا عن تأثير ذلك في 

أسس العاقات االجتماعية اجلديدة.

تحليل رسومات األطفال ألولياء األمور

ندوة عن النظام العالمي في ظل 
جائحة كورونا

مركز عيسى الثقافي

روزنامة  واضع  الزواوي  عبدالرحمن  السيد  )العّامة  ندوة  أعمال  مؤخًرا  انطلقت 
الزبارة والبحرين(، التي نظمها مركز الوثائق التاريخية مبركز عيسى الثقافي، متضمنة 
أربعة أوراق عمل، حيث شارك معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب 
رئيس مجلس األمناء املدير التنفيذي للمركز بورقة رئيسية في الندوة، شدد فيها على أن 
قوة الوطن في متاسك تاريخه، وأن قوة الوثيقة التاريخية في قدرتها على جتديد الواقع 
واملستقبل، فيما يأتي دور املواطن في حفظ الوثائق مما يجعله شريكا في حفظ مسيرة 
وطنه، فيما استعرض بعده الباحث راشد عيسى اجلاسم رئيس قسم البحوث بإدارة مركز 
الوثائق التاريخية باملركز السيرة الذاتية للعامة الزواوي، ثم قدم عضو املجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية نائب رئيس اللجنة العليا للتقومي البحريني الدكتور عبداللطيف آل 
محمود ورقته حول املنهجية الشرعية في روزنامة الزبارة والبحرين وأهميتها للشعائر 
الدينية، ليقوم بعد ذلك نائب رئيس جامعة اخلليج العربي للشؤون العلمية واألكادميية 
عضو اللجنة العليا للتقومي البحريني األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر بتقدمي ورقة 
علمية حول املنهجية العلمية والفلكية لروزنامة الزبارة والبحرين، والتي أعدها بالشراكة 

مع الفلكي د. محمد العثمان أستاذ الفيزياء في جامعة البحرين.

ندوة عن واضع روزنامة الزبارة والبحرين

كتاب عن أماكن الترفيه في البحرين خالل 
النصف األول من القرن العشرين

صدر حديثاً عن مركز عيسى الثقافي 
كت������اب بعن������وان )أماك������ن الترفيه في 
البحري������ن خ������ال النص������ف األول من 
للدكت������ور منصور  العش������رين(،  القرن 
س������رحان، حيث ميث������ل الكتاب مرجعاً 
مهماً في بابه، وذلك لكونه يعتمد على 
طريقة في التأليف جتعل من املعلومة 
والصورة رافًدا معزًزا لآلخر ومكمًا 
ل������ه، إذ ج������اء متضمن������اً مجموعة من 
باإلضافة  والن������ادرة،  القدمية  الصور 
إل������ى العديد م������ن املعلوم������ات املهمة 
املوثقة بعش������رات املص������ادر عن تاريخ 
نها بع������ض الرحالة العرب  الب������اد، دَوّ
واألجانب الذين زاروا البحرين خال 

العق������ود اخلم������س األولى م������ن القرن 
العشرين.
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مركز دراسات البحرين

إصدارات مركز دراسات البحرين

القت�ساد واملجتمع يف بادية الإمارات: 

درا�سة اأنرثوبولوجية

تاأليف: عبداهلل عبدالرحمن يتيم

تاريخ البحرين احلديث 

)2002 - 1500(

تاأليف: حممد اأحمد عبداهلل، وب�سري 

زين العابدين

البحرين وعلقاتها اخلارجية اإبان 

القرن ال�ساد�س ع�سر

تاأليف: ب�سري زين العابدين

دليل البحرين للمناطق واملجمعات 

واملحافظات والدوائر النتخابية

تاأليف: حممد اأحمد عبداهلل

املنامة املدينة العربية: درا�سة نقدية 

اأنرثوبولوجية

تاأليف: عبداهلل عبدالرحمن يتيم

ُكّرا�س املواطنة والتنمية فى البحرين

تاأليف: ب�سيوين علي عبدالرحمن
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دارة الملك عبدالعزيز

لقاٌء تن�سيقٌيّ مع الأندية الأدبية حول برنامج 

»تاريخنا ق�سة«

املكلف  العام  األم��ني  معالي  عقد 
فهد  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  ل��دارة 
تنسيقًيّا  لقاًء  السماري،  عبدالله  بن 
دعم  ملناقشة  األدبية؛  األندية  برؤساء 
يهدف  الذي  قصة«،  »تاريخنا  برنامج 
روائًيّا،  ال��ت��اري��خ  ح��ض��ور  ت��ع��زي��ز  إل���ى 
التاريخية،  للكتابة  ال��ك��ت��اب  وحتفيز 

واالس��ت��ف��ادة مم��ا ف��ي م���ادة ال��ت��اري��خ من 
أعمال  في  كله  ذلك  واستثمار  متنوعة،  ومرويات  وشخصيات  وأح��داث  وقائع 

أدبية جتمع بني التاريخ واإلبداع.
ويندرج اللقاء ضمن إطار عام، يهدف إلى ربط تاريخ اململكة وما فيه من 
حتوالت اجتماعية وثقافية وتنموية، وتراث شعبي ممتد وغني بالفن واإلبداع، 
ع��اوة على م��ا يقتضيه ذل��ك م��ن دع��م للمبدعني وال��ك��ف��اءات األدب��ي��ة، وصقل 
املواهب، عبر تنفيذ البرامج املشتركة بني الدارة بوصفها املعنية بتاريخ وتراث 

اململكة وبني املؤسسات األدبية.

الأن�ساب واحلم�س النووي يف منتدى الدارة

»منتدى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت����واص����ًا 
الدارة« عقدت دارة امللك عبدالعزيز 
املرئي-،  االتصال  -عبر  علمًيا  لقاًء 
وذل�������ك حت����ت ع����ن����وان )األن����س����اب 
األستاذ  ألقاها  ال��ن��ووي(،  واحلمض 
الدكتور عماد محمد العتيقي الرئيس 
ال��س��اب��ق جل��ام��ع��ة ال���ش���رق األوس���ط 
عرض  حيث  الكويت،  في  األمريكية 

دراستها،  في  احلديثة  العلمية  التطبيقات  ودور  لألنساب،  ملخًصا  احملاضر 
وعلى وجه اخلصوص ما يسمى »البصمة الوراثية« املتعلقة باحلمض النووي، 

كما عَرّف مصطلحات األنساب.
ج احملاضر بعدها على البصمة الوراثية، وأهمية املصطلحات املتعلقة  وعِرّ
تطبيقات  بعض  إل��ى  تطرق  كما  بها،  املتعلقة  والبصمات  والفحوصات  بها، 
البصمة الوراثية في علم األنساب اجليني، والضوابط التي ينبغي اتخاذها في 
الدراسات ذات العاقة مع مراعاة ضوابطها العلمية والشرعية، واألخاقية، 
والقانونية، فيما قدم في ختام احملاضرة بعض التوصيات للباحثني، وأصحاب 

القرار في لزيادة االستفادة من البصمة الوراثية وتقليل مخاطر استخدامها.

عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  بحضور 
باختتام أعمال ملتقى  امللك عبدالعزيز  دارة  الرياض احتفلت  أمير منطقة 
مدينة  ف��ي  امل��رب��ع  ح��ي  ف��ي  الرئيس  مقرها  ف��ي  الشريفني،  الوحيني  خ��ط 
الرياض، والذي أقيمت نشاطاته منذ األول من شهر رمضان املبارك املاضي، 
واستمرت إلى الثالث والعشرين منه، بهدف تعريف املشاركني طريقة كتابة 
املصحف الشريف واألحاديث النبوية، وتأهيل اخلطاطني في مجال كتابتهما، 

واالرتقاء بالعناية بالوحيني الشريفني من الناحية الفنية.
واستعرض سموه معرًضا تعريفًيا بأعمال امللتقى، واطلع على مناذج 
حَيّة لعمل املشاركني في خط القرآن الكرمي والسنة النبوية، كما اطلع 
سموه على معرض )نور احلرف( الذي سبق للدارة أن نفذته، كما شاهد 
سموه فيلًما تعريفًيا بامللتقى واملعرض، ليتفضل بعد ذلك بتكرمي راعي 
امللتقى وهي الهيئة العامة لألوقاف، بعدها تلقى سموه لوحة مخطوطة، 

عبارة عن إهداء من الدارة ومن املشاركني في امللتقى.

بحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي بن طال بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير؛ وقع معالي أمني عام دارة امللك عبدالعزيز املكلف 
الدكتور فهد بن عبدالله السماري مع الرئيس التنفيذي لشركة السودة 
للتطوي������ر املهندس حس������ام الدين املدني، مذكرة تع������اون ثقافي، بهدف 
حفظ املوروث اإلنس������اني الثقافي، عن طريق توثيق احلياة االجتماعية 

بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة املجتمعات قدمياً.
تأتي هذه املذكرة ضمن مس������اعي دارة املل������ك عبدالعزيز، حلفظ 
امل������وروث الثقافي وإثراء األرش������يف الوطن������ي ملنطقة عس������ير، تنفيذاً 
لتوجيهات صاحب الس������مو امللك������ي األمير محمد بن س������لمان بن عبد 
العزي������ز، ول������ي العهد، بحفظ املوروث اإلنس������اني الثقافي في الس������ودة 

ورجال أملع وإبراز ثقافة وأصالة املنطقة.

أمير الرياض يرعى اختتام ملتقى خط الوحيين الشريفين

مذكرة تعاون حلفظ املوروث مع »ال�سودة للتطوير«
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عقد املركز الوطني للوثائق واحملفوظات مؤخًرا ورشة عمل افتراضية 
بعنوان )دور األرشيف في تعزيز ثقافة املجتمع(، وذلك مبناسبة اليوم 
قبل  من  اإلندونيسية  التجربة  عرض  جرى  حيث  لألرشيف،  العاملي 
جتاربها  املتضمنة  توفيق،  م.  د.  اإلندونيسي  الوطني  األرشيف  مدير 
األرشيفية لبرنامج األمم املتحدة لذاكرة التراث العاملي، ليتحدث بعده 
الدكتور وحيد قدورة من املعهد العالي للتوثيق بجامعة منوبة في تونس، 
متحدًثا عن أهمية األرشيف التونسي من خال إعادة ذاكرة بناء شجرة 
العائلة حلفظ األنساب والذي مت إقراره عام 2005م )عدول األشهاد( 
الورشة  أدار  وقد  املواطنني،  أنساب  العدل حلفظ  كّتاب  به  واملقصود 
للتطوير  واملعلومات  كلية علوم احلاسب  وكيل  الشرعا  الدكتور محمد 

واجلودة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.

عقد املركز الوطني للوثائق واحملفوظات مؤخًرا ورشة عمل عبر 
االتصال املرئي بعنوان: )تطبيقات الذكاء االصطناعي في األرشيف(، 
وذلك ضمن احلرص على رفع الوعي املجتمعي حول الوثائق وأهميتها، 
خصوًصا فيما يتعلق بتوظيف تقنية املعلومات والذكاء االصطناعي، 
حيث شارك في الورشة األستاذة أنثيا سيليس األمني العام للمجلس 
هيئة  القرني عضو  عايض  بن  محمد  والدكتور  لألرشيف،  الدولي 
التدريب في معهد اإلدارة العامة، فيما أدار الورشة األستاذ بدر بن 
للوثائق  الوطني  باملركز  املؤسسي  التميز  إدارة  مدير  التركي  تركي 
واحملفوظات، حيث جرى مناقشة الدور املهم الذي تلعبه تطبيقات 
الذكاء االصطناعي في خدمة األرشيف ومدى إمكانية االستفادة من 

هذه التطبيقات في اململكة العربية السعودية.

ورشة عن دور األرشيف في تعزيز ثقافة 
المجتمع

"تطبيقات الذكاء االصطناعي في 
األرشيف" في ورشة عمل

للوثائق  الوطني  املركز  جهود  ضمن 
واحملفوظات لنشر وتعزيز الوعي الوثائقي 
العربية  اململكة  في  األرشيفيني  بني 
السعودية والدول العربية، فقد قام بترجمة 
عدد من األدلة واملعايير األرشيفية الصادرة 
من بعض اجلهات املرجعية حول العالم الى 
اللغة العربية، مبا يساهم في تطوير وتعزيز 

الوعي الوثائقي.
من  عدًدا  األدلة  هذه  بعض  تناولت  كما 
السجات،  )إدارة  مثل:  املهمة  املوضوعات 
وإدارة االستمرارية الرقمية، باإلضافة إلى 

التعليم(،  وقطاع  األرشيف  بني  للتعاون  دليل 
الوعي  نشر  في  املركز  جهود  ضمن  وذلك 
الوثائقي بني االرشيف احمللي والعربي، ضمن 

السعودية  العربية  اململكة  واهتمام  حرص 
الوثائقي،  اإلثرائي  املستوى  رفع  على 

وتعزيز الوعي حوله.

ترجمة أدلة ومعايير أرشيفية عالمية الى اللغة العربية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
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مذكرة تفاهم مع مديرية الوثائق 
الملكية المغربية

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

عق������د مجلس إدارة هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية مؤخًرا اجتماعه الس������نوي الثامن 
عشر لعام 2021م، برئاسة معالي سالم بن محمد احملروقي وزير التراث والسياحة ورئيس 
مجلس إدارة هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس 
اإلدارة، واطلع املجلس خال اجتماعه على املراحل األخيرة لسير وجتهيز مشروع منظومة 
إدارة املس������تندات والوثائق اإللكترونية )وصول(، الذي يعد من أهم املش������اريع الوطنية التي 
تقودها الهيئة، حيث جرى استعراض ما مت باخلطة التفصيلية لبناء نظام إدارة املستندات 
والوثائ������ق اإللكترونية املش������مولة باملرحلة األولى، كما أقر املجل������س بأن اخلطة في املرحلة 
الثانية ستش������مل 46 جهة إضافية، كما أقر اخلطة الزمنية للش������روع في تطبيق النظام في 
اجلهات املش������مولة، كما اطلع املجلس على توجهات الهيئة خلطة الطوارئ املتكاملة حلماية 
الوثائق من مختلف املخاطر التي قد تتعرض لها؛ لضمان حفظها في بيئة مناسبة وآمنة.

وجرى ف������ي االجتماع متابعة تنفيذ ق������رارات املجلس املتخذة في اجتماعاته الس������ابقة، 
واملصادقة على محضر االجتماع الس������ابع عش������ر، كما اس������تعرض املجلس اخلطة السنوية 

ملجاالت عمل الهيئة لعام 2022م وإقرارها.

اجتماع مجلس إدارة الوثائق والمحفوظات الوطنية

برنامج تدريبي عن الضبطية القضائية بالتعاون 
مع معهد القضاء

نظم������ت هيئ������ة الوثائ������ق واحملفوظ������ات 
الوطني������ة العمانية بالتع������اون مع املعهد 
العال������ي للقض������اء ف������ي س������لطنة عمان، 
برنامًج������ا تدريبًي������ا بعن������وان )الضبطية 
القضائي������ة للمخولني صف������ة الضبطية 
القضائية بالهيئة( وذلك في مقر الهيئة 
خ������ال الفت������رة 6-10 يوني������و 2021م، 
وال������ذي يس������تهدف مأم������ورو الضب������ط 
القضائ������ي بالهيئة، وذل������ك ضمن إثراء 

املع������ارف القانونية ملأموري الضبط القضائي في الهيئة، إضافة إلى التعرف على مهام 
واختصاص������ات مأم������ور الضبط القضائي، إل������ى جانب التعرف على أح������كام الضبطية 
القضائية وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية، إلى جانب العمل على بناء قدرات العاملني 

في املجال الوثائقي، وتعزيز املعرفة وتبادل املعلومات.
كما يهدف إلى التطبيق األمثل لنظ������ام إدارة الوثائق واحملفوظات للجهات املعنية، 
مب������ا يكفل احملافظة على الذاكرة الوطنية، وضمان س������ير تطبيق النظام بالش������كل 
الصحي������ح، وفقاً لقان������ون الوثائق واحملفوظات والئحت������ه التنفيذية، واحلفاظ على 

الهوية الوطنية لنقلها إلى األجيال القادمة.

وّقعت سلطنة ٌعمان واململكة املغربية على مذكرة تفاهم في مجال التوثيق 
التاريخ������ي وإدارة الوثائق واحملفوظات، بدي������وان عام الهيئة، وذلك خال 
الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد املغربي لسلطنة ٌعمان برئاسة سعادة 
الدكتورة بهيجة س������يمو املديرة العام������ة ملديرية الوثائ������ق امللكية باململكة 

املغربية.
وتضمن������ت املذكرة مجموعة من بنود التعاون أهمها العمل على تش������جيع 
التعاون في مجال نس������خ الوثائق وطباعة املخطوط������ات والكتب وتبادلها، 
وحفظ وصيانة املس������تندات الوثائقية والتقني������ات املصاحبة، إضافة إلى 
التعاون في مجال نشر املطبوعات الوثائقية والثقافية واألدبية والتاريخية 
وإقامة األنشطة املختلفة، كما نّصت مذكرة التفاهم على تشجيع املشاركة 
ف������ي تنظيم املؤمترات واملعارض وحلقات العم������ل في مجال إدارة الوثائق 
واحملفوظات، وتعزيز تب������ادل اخلبرات وتدريب العامل������ني وبناء قدراتهم 

الذاتية، وإقامة البحوث العلمية.

كتاب  من  األول  اجلزء  الوطنية  واحملفوظات  الوثائق  هيئة  أصدرت 
املجلد األول  تاريخ وحضارة مدينة نزوى(، وذلك ضمن  )مامح من 
الُعمانية،  واملدن  للمحافظات  واحلضارية  التاريخية  السلسلة  من 
في  نزوى  لعبته  الذي  احليوي  الدور  على  الضوء  الكتاب  ويسلط 
مبختلف  التاريخية  املكانة  وتوضيح  العالم،  مع  احلضاري  التواصل 
جوانبها للمدينة، إلى جانب التعرف على مظاهر احلياة االقتصادية 
واالجتماعية فيها، وإبراز اإلسهامات الثقافية والفكرية ملدينة نزوى.

موزعة  بحثية،  ورقة   )20( ويضم  صفحة،   )371( في  الكتاب  ويقع 
على محوري املوقع اجلغرافي واملكانة التاريخية، ومامح من احلياة 
يدعم  مكثف  وثائقي  ملحق  إلى  إضافة  واالجتماعية،  االقتصادية 
موضوعات البحث من أرشيفات هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية، 
تاريخية  ندوة  في  مت  ُقِدّ ودراسات  أبحاث  حصاد  اإلصدار  ويعد 
متخصصة حتت عنوان: “نزوى تاريخ وحضارة”، نظمتها هيئة الوثائق 

واحملفوظات الوطنية 2015م.

كتاب عن مالمح من تاريخ وحضارة 
مدينة نزوى



وثائق اخلليج - العدد السادس عشر - جمادى األولى 1443 هـ ديسمبر 2021 16

نظم مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية في جامعة الكويت 
التعاون  مجلس  )مستقبل  عنوان:  حتت  املرئي  االتصال  عبر  ندوة 
الدكتور  املركز  مدير  أدارها  اخلليجية(،  املصاحلة  بعد  اخلليجي 
فيصل أبوصليب، وشارك فيها كل من األستاذ الدكتور عبداخلالق 
والدكتور  اإلماراتي،  واألكادميي  السياسية  العلوم  أستاذ  عبدالله 

ماجد األنصاري رئيس أكادميية قطر الدولية للدراسات األمنية.
واحتضنت الندوة االفتراضية عدًدا كبيًرا من احملاور واملواضيع، 
خصوصاً ما يتعلق مبستقبل منظومة مجلس التعاون اخلليجي في 
ظل التطورات الراهنة، كما قام املركز بطباعة إصدار خاص بهذه 

الندوة.

ندوة عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي 

من إصدارات المركز

أبوصلي�ب  فيص�ل  الدكتور  سعادة  أعل�ن 
واجلزيرة  اخلليج  دراس�ات  مرك�ز  مدي�ر 
املرك��ز  أن  الكوي��ت  بجامع��ة  العربي�ة 
أص��در )45( دراس��ة متنوع��ة خال الس��نة 
بهذا  وه��و   ،2021/2020 املاضية  املالية 
فق��ط  واح��دة  س��نة  خال  يحقق  اإلجناز 
 )6( خ��ال  دراس��ات  م��ن  إص��داره  ت��م  م��ا 

املناس�بة  وبهذه  املركز،  في  ماضي��ة  س��نوات 
جميع  إلى  اجلزي�ل  بالش�كر  أبوصلي�ب  توجه 
العاملني في املركز ملا بذل��وه م��ن جه��ود أدت 
الظ��روف  رغ��م  اإلجناز،  ه��ذا  حتقيق  إلى 
وم��ا  كورون�ا  جائح�ة  صاحب�ت  الت�ي  الصعب�ة 
تخلله الع�ام املاضي م��ن انقط�اع قسري ع�ن 

العم�ل.

)45( دراسة متنوعة خالل سنة واحدة

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

اإ�سكاليات التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف 

�سوء جائحة كورونا

تاأليف: الأ�ستاذ الدكتور عــلي اأ�ســعد وطفــة

القـوة الذكية يف ال�سيا�سة اخلارجية 

الفرن�سـية لفرتة ما بعد احلرب الباردة

تاأليف: فاطمة حممد الأمني حممد مو�سى

تغري العلقات الأمريكية الإ�سرائيلية بني 

فرتتي اأوباما وترامب واأثرها على دول اخلليج 

العربي 2020 – 2009

تاأليف: نـور خالـد �سبـاح
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مركز البحوث والدراسات الكويتية

زيارات لعدد من الشخصيات
الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  استقبل 
والوزارية  الرسمية  الشخصيات  من  عدًدا 
من  املركز  زار  فممن  والثقافية،  واألكادميية 
السفراء والدبلوماسيني لدى دولة الكويت سفير 
عامر  بن  صالح  الدكتور  سعادة  عمان  سلطنة 
سعادة  كرواتيا  جمهورية  وسفير  اخلروصي، 
السيد عامر موهارميي، ومن وزراء دولة الكويت 
لشؤون  الدولة  وزير  معالي  من:  كل  املركز  زار 
مع  اتفق  الذي  اجلاسم  وليد  املهندس  البلدية 
املركز على تشكيل جلنة مشتركة للتوثيق العمراني 
األوقاف  وزير  ومعالي  القدمية،  الكويت  ملدينة 
على  فهد  السيد  السابق  اإلسامية  والشؤون 
الشعلة، واالستاذة لولوة القطامي، رائدة النهضة 
النسائية في الكويت، باإلضافة إلى استقبال وفد 
من أسرة العبداجلليل، ورئيس مجلس إدارة مبرة 
وغير  معرفي،  عبداإلله  السيد  اخليرية  معرفي 

ذلك من الشخصيات األكادميية والثقافية.

قدم مركز البحوث والدراسات الكويتية في 
عدد جديد من مجلته الفصلية )رسالة الكويت( 
مجموعة من البحوث املتعلقة بتاريخ الكويت، 
اعتمد أكثرها على الوثائق األهلية التي تنشر 
ألول مرة، ومن أهم البحوث املنشورة في العدد: 
)دور الكويت في جتارة العقيات(، و)مختارات 
و)مامح  البريطانية(،  الوثائق  من  إخبارية 
واإلحساء في  الكويت  بني  للعاقات  تاريخية 
اخليرية  اجلمعية  و)أخبار  احلديث(،  العصر 
الكويتية من أوراق محمد السديراوي(، و)من 
الصوف  و)جتارة  الكويت(،  في  األوبئة  تاريخ 
واجللود في الكويت من خال وثائق اخلرافي 
في  الكويتية  احلج  و)رحات  والسديراوي(، 
الوثائق البريطانية ۱۹۰6 - ۱۹5۰م(، و)أخبار 
احلرب العاملية األولى من وثائق السديراوي(، 
والوثائق  احلديدية  األحبار  و)استخدام 
أحمد  الشيخ  و)متويل  الكويتية(،  التاريخية 

عشرينيات  في  اللؤلؤ  جتار  الصباح  اجلابر 
القرن املاضي(، و)زيارة السفن اليابانية مليناء 

الكويتية الوثائق البريطانية(.

عدد جديد من رسالة الكويت

إصدارات متنوعة للمركز

املجتمع التجاري يف الكويت يف �سبعينيات 

القرن التا�سع ع�سر

معامل مدينة الكويت القدميةطريق الكويت لل�ستقلل

يتابع مركز البحوث والدراسات الكويتية إصدار الكتب والدراسات التي تتناول تاريخ الكويت ومحيطها اجلغرافي، وقد أصدر املركز خال 
عامني )21( كتاًبا، منها: )معالم مدينة الكويت القدمية( في ثاثة أجزاء، وهو كتاب يوثق معالم مدينة الكويت من خال الوثائق الشرعية، 
والسجات احلكومية، والصور الفوتوغرافية، وهو أحد املشاريع اجلارية التي يقوم بها املركز، وكتاب )طريق الكويت إلى االستقال: تقارير 
ومحاضر رسمية(، وكتاب )املجتمع التجاري في الكويت سبعينيات القرن التاسع عشر من خال دفتر حسابات سليمان العبداجلليل(، وكتاب 
)مالم ينشر من تراث املاح العربي أحمد بن ماجد(، وكتاب )جزر دولة الكويت وسواحلها، السمات البيئية واجليمورفولوجية(، وكتاب )الشيخ 
فهد السالم الصباح: جوانب مضيئة من عطائه الوطني(، وكتاب )األطلس البيئي جلزيرة فيلكا(، وكتاب )الكويت في مجلس األمن ۲۰۱۸-
۲۰۱۹م(، وكتاب )جوالة الكويت: خمسون عاما من العطاء(، وكتاب )وزارة اخلارجية الكويتية: النشأة والتطور(، وكتاب )جاسم حمد الصقر: 

سيرته السياسية والثقافية(.
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األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ا�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س لأع�ساء الأمانة

زيارة الدرعية التاريخية
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األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عقد الجتماع )33( للأمانة يف املركز الوطني للوثائق واملحفوظات بالريا�س



وثائق اخلليج - العدد السادس عشر - جمادى األولى 1443 هـ ديسمبر 2021 20

ألكثر من سنتني لم ينعقد اجتماع األمانة العامة ملراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية بسبب اإلجراءات االحترازية للوقاية من جائحة )كوفيد 19(، التي 
جثمت -وال تزال- على صدر العالم بأسره، وضربت مفاصله احليوية بكل شراسة وقسوة، 
العربية هو )الصحة فوق كل  التعاون لدول اخلليج  لقادة دول مجلس  الشعار األسمى  فكان 
شيء(، إدراًكا منهم بقيمة اإلنسان كمحور للحضارة وليس العكس، واستشعاًرا بأن أبناء اخلليج 
يستحقون أن يحضوا باألمن الصحي، الذي يعد من ركائز قيام أي تنمية وازدهار وتقدم، لذا 
كان لزاًما على احلكومات اخلليجية أن تتخذ إجراءات صارمة في مجال التباعد االجتماعي 

للحد من انتشار الوباء، فأصبح تأجيل اجتماعنا حتًما في هذا الظرف الصعب.

قد  أنه  إال  للعبارة،  املادي  بالشكل  بعض  عن  إبعادنا  من  متكنت  وإن  اجلائحة  أن  غير 
التنسيق  ليستمر  األمانة،  املشترك بني أعضاء  العمل  الله- زعزعة  استعصى عليها -بحمد 
والتعاون هو ديدننا قبل وأثناء اجلائحة، كما ظلت وتيرة العمل على معدلها بدون أن تتأثر 
بها عقول  تفتقت  التي  ابتكار أشكال مبدعة من احللول  املسيرة وتتعثر اخلطى، وذلك عبر 
منسوبي تلك املراكز العلمية الرائدة، وبرحمة من الله تعالى قدمت لنا اجلائحة منحة ثمينة، 
والرقمية، مما ميثل  اإللكترونية  التعامات  تتمثل في مضاعفة قدراتنا وطاقاتنا في مجال 

سرعة في اإلجناز، وتوفيًرا للجهود البشرية، والتكاليف املادية.

واليوم؛ وبعد أن استطاعت بلداننا التعامل مع تلك الظروف والتحديات، مبا أتاح إمكانية 
أكبر -نسبًيا- للتقارب االجتماعي، فقد أصبح من املمكن لنا معاودة اجتماع األمانة، لتداول 
شؤوننا املشتركة، والستعراض خططنا وُخطانا، بعد فترة من العقبات التي صقلت جتربتنا 
مبهارات مستحدثة ستكون دافًعا قوًيا نحو آفاق رحبة من اإلبداع واالبتكار والتميز في مسيرة 

عمل األمانة.

  الدكتور فهد بن عبداهلل السماري *

منحة مع الجائحة

الأمني العام ملراكز الوثائق والدرا�سات

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

الأمني العام لدارة امللك عبدالعزيز

األمني العام
معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري

نائب األمني العام
األستاذ علي بن إبراهيم املري

أعضاء األمانة العامة

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

مركز زايد للدراسات والبحوث
اإلمارات العربية املتحدة - أبوظبي

 دارة د. سلطان القاسمي للدرسات اخلليجية 
اإلمارات العربية املتحدة -الشارقة

مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث
اإلمارات العربية املتحدة - دبي

هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف
 اإلمارات العربية املتحدة - الشارقة

مركز عيسى الثقايف
مملكة البحرين - املنامة

مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين
مملكة البحرين - املنامة

دارة امللك عبدالعزيز
 اململكة العربية السعودية - الرياض

املركز الوطني للوثائق واحملفوظات
 اململكة العربية السعودية - الرياض

هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنية
سلطنة عمان - مسقط 

قسم الوثائق واألبحاث - الديوان األميري
دولة قطر - الدوحة 

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية
دولة الكويت - جامعة الكويت

مركز  البحوث والدراسات الكويتية
دولة الكويت

مركز  الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األميري
دولة الكويت

وثائق اخلليج - ن�سرة ت�سدر عن الأمانة العامة ملراكز الوثائق والدرا�سات يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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